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Корисна модель належить до сфери машинобудування і застосовується в автотранспортних 
засобах для захисту автомобільної відеокамери від забруднення і пошкоджень. Крім того, 
рішення забезпечує чітке зображення огляду на моніторі, отримане з автомобільної 
відеокамери, що забезпечить безпеку руху. 

Відоме технічне рішення "Автомобильная бортовая информационная система", яка містить 5 

електронний блок, перший і другий вихід якого з'єднані з входами цифрового дисплея, також 
містить мініатюрні відеокамери, які розміщені на задньому, передньому і бічних стеклах 
автомобіля, комутатор і блок зберігання цифрової інформації, блок зчитування дорожніх знаків і 
радар, причому вихід другої бокової камери з'єднаний з блоком зчитування дорожніх знаків. 

Недоліком відомого рішення є те, що система не забезпечує огляд навколо транспортного 10 

засобу при забрудненні скла.  
Недоліком є те, що рішення не забезпечує кут нахилу відеокамери для огляду. 
Недоліком також є наявність чотирьох відеокамер та незахищеність відеокамер від 

пошкоджень. [1]. 
Найбільш близьким аналогом є "Система автомобильной видеокамеры с обзором в 360°, 15 

яка містить корпус відеокамери розміщений в автомобілі та веде запис всередині і зовні. 
Недоліком цієї системи є недостатній огляд території з "мертвими зонами" навколо 

транспортного засобу, а також забруднення скла, що перешкоджає огляду відеокамери ззовні 
транспортного засобу [2]. 

В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення моторизованого кріплення 20 

автомобільної відеокамери за рахунок розміщення її в закритому корпусі, який відкривається 
для використання відеокамери, що забезпечить захист від пошкодження і забруднення. 

Поставлена задача вирішується тим, що в моторизованому кріпленні для автомобільної 
відеокамери, що складається з рухомого кріплення відеокамери, приводу і електронного блока, 
згідно з корисною моделлю, відеокамера закріплена в закритому герметичному корпусі, а 25 

електронний блок керує живленням відеокамери, часом роботи, моментом відкривання, 
закривання і регулює кут нахилу відкривання відеокамери та подає сигнал на привід, який 
повертає рухоме кріплення.  

Електронний блок містить виходи для управління живленням двох відеокамер і монітора, 
виходи для підключення до датчика заднього ходу або іншого датчика (кнопка, сигнальні лампи 30 

повороту) автотранспортного засобу, цифрової комунікаційної мережі та бортової електричної 
мережі живлення автомобіля.  

Кріплення відкриває автомобільну відеокамеру повертанням рухомого кріплення.  
Електронний блок регулює кут нахилу відкривання та час закривання автомобільної 

відеокамери. 35 

Містить універсальне кріплення та встановлено ззовні на транспортному засобі. 
Електронний блок виконаний як фільтр живлення відеокамери та керує роботою монітора і 

двох відеокамер. 
Суть корисної моделі пояснюється кресленням: 
на фіг. 1 зображено корпус з поворотним кріпленням автомобільної відеокамери: 40 

1- корпус,  
2- поворотне кріплення відеокамери, 
3- відеокамера, 
4- кузов транспортного засобу, 
на фіг. 2 зображено електронний блок: 45 

5- важіль налаштування функції "Налаштування кута нахилу відкривання", 
6- важіль налаштування функції "Затримка часу вимикання", 
7- виходи для підключення відеокамер, моторизованого кріплення, монітора, датчика 

заднього ходу, датчика активації відеокамери. 
Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери працює наступним чином:  50 

при включенні водієм задньої швидкості або іншої дії, пов'язаної з необхідністю огляду з 
автомобільної відеокамери, електронний блок (фіг. 2) подає сигнал відкривання на 
моторизоване кріплення автомобільної відеокамери (фіг. 1) з налаштованими параметрами 
функції "Налаштування кута нахилу відкривання" 5. Кут нахилу відкривання 5 регулюється 
електронним блоком (фіг. 2) в відкритому стані відеокамери 3 для огляду, тим самим одночасно 55 

спостерігаючи на моніторі в режимі реального часу зображення з відеокамери 3. Налаштований 
кут нахилу відкривання 5 відеокамери регулюється один раз і автоматично зберігається в 
електронному блоці (фіг. 2) та задається таким же при кожному наступному відкриванні. При 
необхідності, кут нахилу відкривання 5 відеокамери 3 може бути змінений при наступному 
відкриванні відеокамери. Наприклад, при наявності в транспортному засобі фаркопу, 60 



UA   148223   U 

2 

регулюється кут нахилу відкривання 5 відеокамери заднього виду таким чином, щоб фаркоп 
попадав в поле огляду на моніторі, або, при наявності запасного колеса на задній кришці 
багажника, регулюється кут нахилу відкривання відеокамери таким чином щоб колесо не 
заважало огляду на моніторі. Після вимикання водієм задньої передачі або іншої дії, пов'язаної 
із вимкненням автомобільної відеокамери, електронний блок (фіг. 2) подає команду закривання 5 

на моторизоване кріплення автомобільної відеокамери (фіг. 1) із запізненням згідно з 
налаштуванням функції "Затримка часу закривання" 6. Наприклад, при паркуванні 
автотранспортного засобу, а саме рух транспортного засобу вперед – назад, водієві зручно, 
щоб відеокамера заднього виду відключалась із запізненням в декілька секунд після вимкнення 
передачі заднього ходу. Налаштування функції "Затримка часу закривання" 6 відеокамери 3 10 

виконується електронним блоком (фіг. 2) в будь-який момент. Електронний блок (фіг. 2) 
запрограмований на роботу відеокамери таким чином, що він захищає від помилкових 
спрацювань при перемиканні автоматичної коробки передач з режиму "P" в режим "D", 
проходячи режим "R". Крім того електронний блок подає безперебійне живлення на 
автомобільну відеокамеру в транспортних засобах, обладнаних системою імпульсної напруги 15 

для перевірки цілісності ламп. 
Особливістю електронного блока є те, що він керує роботою двох відеокамер транспортного 

засобу. Тому, електронний блок (фіг. 2) використовується також як блок управління 
відеокамерами. 

Важливою особливістю даної запропонованої корисної моделі є те, що моторизоване 20 

кріплення автомобільної відеокамери містить універсальне кріплення, тому встановлюється 
всередині або ззовні на транспортному засобі. Моторизоване кріплення розраховане для 
відеокамер міжнародного стандарту і використовується як кріплення для автомобільних 
відеокамер, які виготовлені та експлуатуються в Україні, ЄС, США, КНР і всьому світі. Серед них 
такі виробники як "Gazer", "Prime-X", "Baxster", "Phantom", "Fighter", "Idial", "AudioSourceS", "IL 25 

Trade", "CYCLONE", "Falcon", "Globex", "Incar", "My Dean", "RS", "Swat" та інші. 
Таким чином, заявлене технічне рішення моторизоване кріплення для автомобільної 

відеокамери є доступним для більшості користувачів транспортних засобів і надає підвищення 
рівня безпеки та комфорту пересування на автотранспортному засобі. 

Джерела інформації: 30 

1. Патент RU №2487804C1 "Автомобильная бортовая информационная система", МПК 
B60R 16/02, опубл. 20.07.2013.  

2. Патент RU №2381629C2 "Система автомобильной видеокамеры с обзором в 360°», МПК 
H04N 7/18, B60R 1/12, опубл. 10.02.2010.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери, що складається з рухомого 
кріплення відеокамери, приводу і електронного блока, яке відрізняється тим, що відеокамера 
закріплена в закритому герметичному корпусі, а електронний блок керує живленням 40 

відеокамери, часом роботи, моментом відкривання, закривання і регулює кут нахилу 
відкривання відеокамери та подає сигнал на привід, який повертає рухоме кріплення.  
2. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери за п. 1, яке відрізняється тим, що 
електронний блок містить виходи для управління живленням двох відеокамер і монітора, 
виходи для підключення до датчика заднього ходу або іншого датчика (кнопка, сигнальні лампи 45 

повороту) автотранспортного засобу, цифрової комунікаційної мережі та бортової електричної 
мережі живлення автомобіля.  
3. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери за п. 1, яке відрізняється тим, що 
кріплення відкриває автомобільну відеокамеру повертанням рухомого кріплення.  
4. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери за п. 1, яке відрізняється тим, що 50 

електронний блок регулює кут нахилу відкривання та час закривання автомобільної 
відеокамери. 
5. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери за п. 1, яке відрізняється тим, що 
містить універсальне кріплення та встановлено ззовні на транспортному засобі.   
6. Моторизоване кріплення для автомобільної відеокамери за п. 2, яке відрізняється тим, що 55 

електронний блок виконаний як фільтр живлення відеокамери та керує роботою монітору і двох 
відеокамер. 
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